
 

Maria Lassén-Seger: Djuret i människan och människan i djuret – förmänskligade djur i nyare 

nordisk bilderbok 

Det finns en lång tradition av antropomorfa, dvs. förmänskligade, djurgestalter inom 

barnlitteraturen. Idag är de aktuellare än någonsin, särskilt i bilderboken där djurgestalter 

med mänskliga egenskaper inte bara kläs i ord utan också gestaltas i bild. Trenden är stark 

även på nordiskt håll. 

Men hur förhåller sig dagens bilderboksskapare till fenomenet förmänskligade djur? Genom 

att göra nedslag i nyare nordisk bilderbok kommer jag att fundera kring hur barn och vuxna 

gestaltas som djur och huruvida dessa sätt skiljer sig från varandra. Handlar det om att 

slentrianmässigt ersätta människokaraktärer, särskilt barn, med ”gulliga” djur? Eller används 

djurgestalter på konstnärligt spännande sätt för att skildra allvarliga existentiella frågor 

(eventuellt förvrängda i en skrattspegel), grumla gränserna för det civiliserade och det vilda, 

samt öppna upp nya perspektiv på vuxenhet och barndom? 
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